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Máme pro Vás řešení
Řešíte archivaci
obrazové
dokumentace?
Nechcete se starat

o servery a další HW?
Potřebujete popisovat

odkudkoliv?

SLUŽBA
HARDWARE
MOBILITA
CERTIFIKACE
Certifikovaný PACS archiv a diagnostický prohlížeč

Přístup odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení - PC, telefon, tablet

Žádný lokální HW ani náklady na jeho provoz a údržbu

Provoz formou služby - žádné počáteční náklady

OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 571 01 Moravská Třebová
www.cloudpacs.cz, www.orcz.cz, orcz@orcz.cz, +420 461 361 111



Posíláte
citlivá data
bezpečně?

SDÍLENÍ
ZDRAVOTNICKÝCH
DAT RYCHLE A BEZPEČNĚ

www.drsejf.cz

s   jf.cze
� � �
Bezpečnost
na 1. místě

Přímý náhled
na obrazová data

V souladu
s GDPR

Využijte novou bezpečnou službu, speciálně určenou
pro sdílení citlivé zdravotnické dokumentace:

snadno, rychle, bezpečně a přímo do rukou příjemce.
Stačí vám k tomu pouze běžný webový prohlížeč.

Dr. Sejf využívá dvou-faktorové ověření adresáta,
data jsou šifrovaná po celou dobu jejich přenosu

a do služby je integrován prohlížeč obrazových dat.
 Základní úroveň je zcela zdarma!

Nabízíme i možnost lokální instalace a snadnou integraci
se stávajícími IS (API rozhraní). Službu tak lze využít pro

automatizovanou distribuci citlivých dat
(náhrada vypalování CD/DVD,

distribuce dat pacientům, lékařům a institucím).

Snadné
ovládání

� �



Stapro



Společnost STAPRO s. r. o. je významným dodavatelem informačních 
technologií pro zdravotnictví již tři dekády, přičemž v posledním de-
setiletí přinesla do českého zdravotnictví zásadní pokrok – bezpapí-
rovou, čistě elektronickou formu vedení zdravotnické dokumentace. 
Elektronická forma dokumentace má řadu výhod, mimo jiné umož-
ňuje bezpečné sdílení velmi cenných informací mezi zdravotníky. Tyto 
informace mohou komukoliv z nás zachránit život a každodenně tak 
přispívají ke zkvalitnění a zvýšení bezpečí zdravotní péče. Ve více jak 
polovině krajů v České republice STAPRO provozuje výměnnou síť 
eHealth zvanou TransMISE. Tato síť představuje zabezpečenou vý-
měnu zdravotních informací mezi nemocnicemi a zdravotní záchran-
nou službou. V praxi to vypadá tak, že posádka sanitky má při převozu 
pacienta možnost přímo z tabletu umístěném ve vozidle zjistit o pa-
cientovi důležité urgentní informace, anamnézy, tzv. trvalé diagnózy, 
příjmové zprávy a propouštěcí zprávy. Důleži- té jsou také informace 
o počtu volných lůžek okolních nemocnic, které pomohou k rozhod-
nutí, kde bude pacient hospitalizován. Záchranáři se naučili nové 
technologie využívat velmi rychle. Dnes již není výjimkou, že denně 
dochází při výjezdech vozidel záchranné služby k zobrazení sdílené 
zdravotnické dokumentace až v 80 % případů.

Již v roce 2015 na základech elektronické dokumentace a jejího 
sdílení společnost STAPRO ve spojení s Moravskoslezským krajem 
umožnila nahlížení na svou zdravotnickou dokumentaci také paci-
en- tům. Mělo to však jeden háček. Pacient se musel ověřit v každém 
zdravotnickém zařízení zvlášť, a navíc zaplatit administrační popla-
tek ve výši 200 Kč za každé ověření, což bylo pro mnohé pacienty 
limitující. V loňském roce ale došlo k razantní inovaci. Nemocnice na 
základě vzájemných smluv spolupracují, čímž se snížila administra-
tivní zátěž při ověření, služby Portálu pacienta jsou nyní bezplatné 
a Portál má díky evropským dotacím mnohem přívětivější uživatel-
ské rozhraní (e-health.msk.cz). Pacienti mohou rovněž využít služby 

elektronické identity k přihlášení do Portálu a nově jsou zpřístup-
něny služby webového objednávání do všech připojených nemocnic.
Tato změna měla za následek ztrojnásobení počtu uživatelů za 
první tři měsíce provozu inovovaného řešení oproti původním třem 
rokům, a to bez podstatnějšího marketingu. Portál pacienta se tím 
stává efektivní a současně důležitou spojnicí mezi pacientem a ce-
lým systémem zdravotnictví. Díky tomu se rozšiřuje do dalších krajů 
a nemocnic. Portál neslouží pouze pacientům, ale také ošetřujícím 
praktickým lékařům, kteří si mohou prostřednictvím Portálu vyžádat 
zdravotnickou dokumentaci pacienta z jiných zdravotnických zaří-
ze- ní nebo mohou pacienta ihned objednávat na další vyšetření. Na 
Portálu lze komunikovat s pacientem pomocí chatu nebo videa. 

Dalším velkým úspěchem společnosti STAPRO na poli zdravot-
nické informatiky byla historicky první realizace tzv. Pacientského 
souhr- nu a jeho přeshraniční výměna prostřednictvím Národního 
kontaktního místa pro eHealth. Tato výměna se uskutečnila v září 
tohoto roku. V praxi to znamená, že pokud si český občan v zahra-
ničí způsobí například úraz, může si zahraniční lékař vyžádat jeho 
pacientskou dokumentaci. Z většiny krajských nemocnic a dalších 
zdravotnických zařízení zapojených do sítě TransMISE se tak během 
několika sekund ošetřující lékař v zahraničí dozví např. o alergiích 
a jiných rizikových faktorech, jejichž neznalost může ohrozit stav pa-
cienta, či snížit efektivitu léčby.

Sdílení informací a zlepšení komunikace pomáhá ve zdravotnictví 
k efektivnímu poskytování kvalitnější cílené zdravotní péče našim 
občanům nejen v Česku ale i v zahraničí. Tím se naplňuje motto spo-
lečnosti STAPRO „Informace v ceně života”.

 Video – Portál pacienta      





zCase



 

Zlepšujeme urgentní 
zdravotní péči Moderní řešení pro efektivní propojení 

zdravotnické záchranné služby a nemocnic. 

Systém zCase spojuje do jednoho celku dispečink zdravotnické 
záchranné služby, pracoviště koordinující příjem pacientů  

a lékaře odborných pracovišť jako kardiologie, neurologie, ARO atd.  

Minuty zachraňují životy 

Výjezd vozidla 
záchranné služby 

Přenos údajů z vozidla 
do nemocnice 

Příjezdová 
tabule 

Komunikace 
nad případem 

Koordinace všech složek zapojených do případu 

Systém zCase byl vytvořen v rámci  
IT oddělení IK+EM. IKEM zajišťuje pilotní  
provoz řešená a nabízí k využití všem  
nemocnicím v ČR zdarma. 

Svými podněty k návrhu řešení přispěli 
lékaři všech zapojených nemocnic,  

pracovníci Středočeské ZZS, pracovníci  
Moravskoslezské ZZS a řada dalších. 

Definice problému, výzkum uživatelských potřeb. Design a návrh řešení. Technické řešení. 

Více informací a kontakty naleznete na 
www.zcase.cz 
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Konica



INTELIGENTNÍ 
KAMEROVÁ 
ŘEŠENÍ

Více informací  
naleznete  
na našich stránkách 
konicaminolta.cz

rethink security



KOMPLEXNÍ 
DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ 
PRO FIRMY

Inteligentní kancelář od Konica Minolta

Zjednodušte a zlepšete chod fi rmy! Zajistíme vám efektivní podnikový systém, 
digitalizaci a správu dokumentů, IT služby i kancelářský tisk. 
Více informací najdete na www.inteligentnikancelar.cz.

PRO FIRMYPRO FIRMY

KM_produktova_komunikace_A1_594x841_v05_tisk.indd   1 03/02/2020   11:01



Renatex



 

 

RENATEX CZ a.s. je tradiční ryze česká společnost, založená v roce 1992, od roku 2013 je součástí 
koncernových společností MWD Group a.s. Nabízíme služby v oblasti průmyslového zpracování prádla a 
pracovních oděvů a především poskytování komplexního prádelenského servisu, jenž zahrnuje pronájem prádla 
a pracovních oděvů. Společnost RENATEX CZ a.s. je největší prádelenskou společností v Moravskoslezském kraji a 
patří mezi největší prádelenské společnosti v České republice. 
 

 

 
 
RENATEX CZ a.s. disponuje specializovanými prádelenskými provozy v Ostravě, Českém Těšíně a Praze. 

K těmto provozům je vázáno i několik detašovaných pracovišť, které zajišťují distribuci prádla na konkrétní 
odběrná místa. Všechny naše provozy jsou vybaveny účinnou prací, sušicí a žehlící technologií od renomovaných 
společností Kannegiesser a Primus. Zmíněné prádelenské provozy společně zpracují cca 7.500.000 kg prádla za 
rok. 

 
Naše společnost rovněž neustále vyvíjí úsilí pro zlepšování činnosti, a to nejen v oblasti kvality 

poskytovaných služeb, ale i v oblasti přístupu k životnímu prostředí, což dokládá zavedení integrovaného systému 
řízení, který je možné doložit níže uvedenými certifikáty: 

 ISO 9001 – systém managementu jakosti, 
 ISO 14001 – systém environmentálního managementu, 
 ISO 14065 – systém managementu RABC. 

 
 

V oblasti zdravotnictví je stěžejní nabízenou službou komplexní servis prádla RENATEX. Komplexní servis 
prádla poskytujeme 20 nemocnicím, několika sociálním zařízením a menším zdravotnickým subjektům. V oblasti 
zdravotnictví nabízíme rovněž praní prádla v majetku zákazníka s možností využití doplňkových služeb. Komplexní 
servis prádla RENATEX zahrnuje: 

 Zpracování nabídky na realizaci komplexního servisu prádla a pracovních oděvů. 
 Prezentaci komplexního servisu dle nastavených parametrů. 
 Pořízení uceleného sortimentu prádla a pracovních oděvů v požadované kvalitě – osobní a směnné 

pracovní prádlo, operační, pacientské a ložní prádlo. 
 Identifikaci prádla a pracovních oděvů RFID čipem, případně ID štítkem. 
 Realizaci hlavních služeb, tzn. chemotermodezinfekční praní, sušení, žehlení a opravy prádla. 



 

 

 Praní prádla v majetku zákazníka. 
 Realizaci doplňkových služeb, 

například poradenství v rámci komplexního 
servisu prádla. 

 Pořízení a správa informačního systému. 
 Možnost pořízení a správu distribučního 

systému. 
 Pořízení a správa objednávkového systému.  
 Zajištění logistiky a distribuce. 
 Garanci přísných hygienických standardů při 

praní a manipulaci s prádlem. 
 

Společnost RENATEX CZ, a.s. je součástí skupiny MWD Group, a.s., sdružení společností MW-DIAS, a.s., 
IVACOM spol. s r.o., „ANTRA“ spol. s r.o., TRIANA služby s.r.o. a RENATEX CZ a.s. 
 

Celý koncern MWD Group, a.s. se zaměřuje na poskytování služeb pravidelného úklidu, technických a 
speciálních čisticích prací, ostrahy objektů a prádelenských služeb. 
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Satum



Společnost SATUM CZECH s.r.o. je jednou
z největších  pojišťovacích makléřských společ-
ností působících v České republice. Již od roku 
1997 poskytuje služby v oblasti sjednávání 
korporátního pojištění a risk managementu. 
Společnost je univerzálním pojišťovacím 
makléřem zaměřeným na pojištění majetku, 
odpovědnosti, zemědělství, výroby a dalších 
oblastí.V oblasti pojištění vozidel a dopravních 
rizik je SATUM dlouhodobě vedoucí pojišťovací 
společností na českém trhu.  

Dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti při
zachování resp. rozvíjení profesionality a kvality 
poskytovaných služeb. Prvořadým úkolem je inovace
v oboru a rozvoj know how. Klademe mimořádný 
důraz na neustálé zkvalitňování služeb pro klienty
a rozvoj odbornosti zaměstnanců. Společnost činí 
všechny kroky pro to, aby každý spolupracovník měl 
dlouhodobou perspektivu kvalitní, společensky 
vysoce postavené a nadprůměrně oceněné práce.
Jsme společnost otevřená, kde každému je dána 
možnost realizace, růstu a názoru.
Podpoříme jakýkoliv záměr, který bude navržen
s cílem rozvoje společnosti. Naše postavení na trhu 
nás činí zodpovědnými za celkový stav a povědomí
o českém pojišťovnictví.

Jsme pevnou součástí trhu a jedním z nejvýznamněj-
ších a zároveň nejaktivnějších pojišťovacích makléřů
v České republice.             

SPOLEČNOST SATUM CZECH
DLOUHODOBĚ OBOHACUJE, DOTVÁŘÍ
 A ZKVALITŇUJE ČESKÝ POJISTNÝ TRH.

VIZE

• Zdravotnictví a farmacie

• Průmysl a stavebnictví

• Veřejný sektor

• Zemědělství, lesnictví a potravinářství

• Doprava, spedice a logistika

• Služby a profesní činnosti

• Osobní pojištění a finance

WWW.SATUM.CZ

Řešíme pojištění v těchto oborech:

J S M E  S A T U M
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